Persbericht

PayByPhone nu eindelijk ook in België!
Charleroi, 25 juli 2019 – De wereldleider in mobiele parkeerbetaaldiensten, die reeds in
12 landen actief is, komt naar België en wordt gelanceerd in Charleroi, Jette, Evere,
Anderlecht en Molenbeek. Automobilisten kunnen deze populaire app vanaf nu
gebruiken om parkeersessies op afstand te betalen, te verlengen en te beëindigen.
Dit is een belangrijke stap voor PayByPhone, dat dit jaar haar 10e verjaardag viert. De app,
die wereldwijd meer dan 20 miljoen gebruikers en 180.000 vijfsterrenbeoordelingen in de
online stores heeft, is nu eindelijk beschikbaar in België. De service is vanaf heden geactiveerd
in Charleroi, Jette, Evere, Anderlecht en Molenbeek en is vanaf eind juli ook beschikbaar in
Elsene.

Een nieuwe service die vaste gewoontes doorbreekt
Belgische automobilisten zijn al langer bekend met mobiel betalen voor parkeren. Het
vernieuwende van PayByPhone is het gemak en de snelheid van betalen, maar vooral de
garantie dat vergeten niet meer mogelijk is en de gebruiker boetes voorkomt. Bovendien is de
gebruiker niet gebonden aan een abonnement: er wordt betaald per parkeerbeurt. Dit is wel
zo duidelijk.
Philippe Lerouge, medeoprichter van PayByPhone en CEO van West-Europa, licht toe:
"PayByPhone zal de gewoontes van Belgische automobilisten aanzienlijk veranderen. Onze
ervaring op de Europese markt heeft ons geleerd dat gebruikers behoefte hebben aan een
effectieve app, zonder toeters en bellen en met een intuïtieve interface, zodat ze gemakkelijk
kunnen parkeren en boetes kunnen vermijden. En dat alles op een volstrekt transparante
manier. Dat is wat automobilisten fijn vinden en willen."

Betalen voor het parkeren was niet eerder zo eenvoudig
Met PayByPhone kunnen Belgische automobilisten via hun mobiele telefoon betalen voor het
parkeren dankzij de gelijknamige app, die gratis verkrijgbaar is bij Android en iOS, of via de
website.
Na korte registratie kunnen gebruikers binnen 3 klikken parkeren: ze hoeven alleen de zone
te kiezen (die automatisch wordt gesuggereerd dankzij gps), de parkeerduur in te voeren en
hun betaling te bevestigen.
Zodra dit is gebeurd, ziet de parkeerder dat de parkeertijd in realtime aftelt. Gebruikers kunnen
optioneel nog meldingen instellen (push en sms) om op de hoogte te blijven van de lopende
parkeersessie. Bovendien kan de parkeersessie op elk moment worden beëindigd of verlengd,
zodat alleen wordt betaald voor de daadwerkelijke parkeertijd!
Controleurs kunnen zien dat de auto rechtmatig geparkeerd is, doordat de betaling in realtime
wordt gekoppeld aan het kenteken. Zodra de parkeersessie is afgelopen, ontvangt de
gebruiker een bevestiging. Het is ook mogelijk om online een historisch overzicht te raadplegen
en downloaden.
Enkele pluspunten die de ervaring nog plezieriger maken:

-

Het is mogelijk om meerdere auto's en betaalmethodes te registreren op één account.
Handig voor zakelijke ritten!
Er is een interactieve plattegrond waarop de verschillende parkeerzones in de stad te
vinden zijn.
De app is ook beschikbaar voor de Apple Watch, om parkeersessies te verlengen vanaf
de pols!

Een unieke parkeerservice voor Europa en daarbuiten
De PayByPhone-app is beschikbaar in 12 talen en is al geïmplementeerd in 500 steden in
Europa (Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Monaco, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland) en op andere continenten (Australië, Canada, de Verenigde Staten). De
gebruikers van PayByPhone kunnen dus gemakkelijk parkeren tijdens hun zakelijke en
privéreizen. Nu PayByPhone in België is gelanceerd, is het de belangrijkste Europese
betaalmethode voor parkeren geworden.
Ga voor meer informatie naar www.paybyphone.be .

Over PayByPhone
PayByPhone, pionier in mobiele parkeerbetaaldiensten, maakt het dagelijks leven van
automobilisten gemakkelijker door hen in staat te stellen parkeersessies snel en gemakkelijk
te betalen via hun mobiele telefoon, internet of voice response. Sinds PayByPhone in 2009
werd opgericht in Frankrijk, is het bedrijf voortdurend blijven groeien. Tegenwoordig telt het
meer dan 20 miljoen gebruikers in 500 steden wereldwijd (Genève, Parijs, Brussel, San
Francisco, Miami, Londen, Boston, Seattle …) en wordt de app elke maand meer dan
350.000 keer gedownload.
PayByPhone beschikt over de PCI-DSS-certificering, zodat klanten kunnen rekenen op een
veilige betaling. PayByPhone is een onderdeel van Volkswagen Financial Services AG.
www.paybyphone.be
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